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مناذج خبط "كتاب"

قرآن كريم:
﷽

َِّذي َخلََق امْلَوَْت وَاْلَيَاةَ لِيَبْلُوَُكمْ  ِّ َشْءٍ قَِديرٌ ﴿1﴾ ال َِّذي بِيَِدهِ امْلُلُْك وَُهوَ َعَل كُل تَبَاَرَك ال
َِّذي َخلََق َسبَْع َسَموَاٍت طِبَاقاً َما تََرى  ُُّكمْ أَحَْسُن َعَمالً وَُهوَ الَْعِزيزُ الَْغفُورُ ﴿2﴾ ال أَي
الْبََصَ  ارِْجعْ   َّ ثُم فُطُوٍر﴿3﴾  ِمنْ  تََرى  َهلْ  الْبََصَ  فَارِْجعْ  تَفَاوٍُت  ِمنْ  الرَّْحَِن  َخلِْق  ِف 
َمءَ الدُّنْيَا ِبََصابِيَح  َّا السَّ َّن َكرَّتَْيِ يَنَقلِْب إِلَيَْك الْبََصُ َخاِسئاً وَُهوَ َحِسريٌ ﴿4﴾وَلََقدْ َزي
ِمْ  بَِربِّ َِّذيَن َكفَُروا  وَلِل عرِيِ ﴿5﴾  َعَذاَب السَّ َلُمْ  يَاطِِي وَأَعْتَدْنَا  لِلشَّ ُرُجوماً  وََجَعلْنَاَها 
َوِهَ تَفُورُ ﴿7﴾  ََّم َوبِئَْس امْلَِصريُ ﴿6﴾ إَِذا أُلُْقوا فِيَها َسِمعُوا َلَا َشهِيقاً  َعَذاُب َجَهن
ْ يَأْتُِكمْ نَِذيرٌ ﴿8﴾ قَالُوا بََل  ََّم أُلِْقَ فِيَها فَْوٌج َسأََلُمْ َخَزنَتَُها أََل ُ ِمنْ الَْغيِْظ كُل تََكاُد َتَيَّ
َّ ِف َضالٍل َكِبريٍ ﴿9﴾ وَقَالُوا  ُ ِمنْ َشْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إاِل قَدْ َجاءَنَا نَِذيرٌ فََكذَّبْنَا وَقُلْنَا َما نَزَّلَ اللَّ
فَُسحْقاً  بَِذنِْبهِمْ  فَاعَْتَفُوا  عرِيِ ﴿10﴾  السَّ أَْصَحاِب  ِف  َّا  ُكن َما  نَعْقِلُ  أَوْ  نَْسَمُع  َّا  ُكن لَوْ 
ُمْ بِالَْغيِْب َلُمْ َمغْفَِرةٌ وَأَْجرٌ َكِبريٌ ﴿12﴾  َِّذيَن َيَْشوَْن َربَّ عرِيِ ﴿11﴾ إِنَّ ال ألَْصَحاِب السَّ
َمنْ َخلََق وَُهَو  ُدورِ ﴿13﴾ أاَل يَعْلَمُ  بَِذاِت الصُّ َعلِيمٌ  َّهُ  إِن بِهِ  اْجَهُروا  أَوْ  وا قَوْلَُكمْ  وَأَِسُّ
وَكُلُوا  َمنَاكِِبَها  ِف  فَامُْشوا  َذلُوالً  األَرَْض  لَُكمْ  َجَعلَ  َِّذي  ال ُهوَ  اخْلَِبريُ ﴿14﴾  َِّطيُف  الل
األَرَْض فَإَِذا ِهَ  َيِْسَف بُِكمْ  أَنْ  َمءِ  ِف السَّ َمنْ  أَأَِمنتُمْ  ُُّشورُ ﴿15﴾  الن َوإِلَيْهِ  ِرزْقِهِ  ِمنْ 
َمءِ أَنْ يُرِْسلَ َعلَيُْكمْ َحاِصباً فََستَعْلَُموَن َكيَْف نَِذيِر  َتُورُ ﴿16﴾ أَمْ أَِمنتُمْ َمنْ ِف السَّ
َّرْيِ فَوْقَُهمْ  ْ يََروْا إَِل الط َِّذيَن ِمنْ قَبْلِهِمْ فََكيَْف كَاَن نَِكريِ ﴿18﴾ أََوَل ﴿17﴾ وَلََقدْ َكذََّب ال
َِّذي  َهَذا ال ِّ َشْءٍ بَِصريٌ ﴿19﴾ أَمَّنْ  َّهُ بُِكل َّ الرَّْحَُن إِن َّاٍت َويَقِْبْضَن َما ُيِْسُكُهنَّ إاِل َصاف
َِّذي  َّ ِف ُغُرورٍ ﴿20﴾ أَمَّنْ َهَذا ال ُهوَ ُجنٌد لَُكمْ يَنُصُُكمْ ِمنْ ُدوِن الرَّْحَِن إِنْ الَْكافُِروَن إاِل



وَْجهِهِ  َعَل  ُمِكبّاً  َيِْش  أَفََمنْ   ﴾21﴿ وَنُفُورٍ  عُتُوٍّ  ِف  ُّوا  جَل بَلْ  ِرزْقَهُ  أَمَْسَك  إِنْ  يَْرزُقُُكمْ 
َِّذي أَنَشأَُكمْ وََجَعلَ لَُكمْ  اٍط ُمْستَقِيٍم ﴿22﴾ قُلْ ُهوَ ال أَهَْدى أَمَّنْ َيِْش َسِويّاً َعَل ِصَ
َِّذي َذرَأَُكمْ ِف األَرِْض  مَْع وَاألَبَْصارَ وَاألَفْئَِدةَ قَلِيالً َما تَْشُكُروَن ﴿23﴾ قُلْ ُهوَ ال السَّ
َا الْعِلْمُ  وَن ﴿24﴾ َويَُقولُوَن َمَت َهَذا الَْوعُْد إِنْ ُكنتُمْ َصاِدقَِي ﴿25﴾ قُلْ إِنَّ َوإِلَيْهِ ُتَْشُ
وَقِيلَ  َكفَُروا  َِّذيَن  ال وُُجوهُ  ِسيئَْت  زُلْفَةً  رَأَوْهُ  فَلَمَّ  ُمِبيٌ ﴿26﴾  نَِذيرٌ  أَنَا  َا  َوإِنَّ  ِ اللَّ ِعنَْد 
ُ وََمنْ َمِع أَوْ رَِحَنَا فََمنْ  أَهْلََكِن اللَّ إِنْ  أَرَأَيْتُمْ  تَدَّعُوَن ﴿27﴾ قُلْ  بِهِ  َِّذي ُكنتُمْ  َهَذا ال
َّلْنَا فََستَعْلَُموَن  َّا بِهِ وََعلَيْهِ تَوَك ُيرِيُ الَْكافِِريَن ِمنْ َعَذاٍب أَلِيٍم ﴿28﴾ قُلْ ُهوَ الرَّْحَُن آَمن
َمنْ ُهوَ ِف َضالٍل ُمِبٍي ﴿29﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَْصبََح َماؤُُكمْ َغْوراً فََمنْ يَأْتِيُكمْ ِبَاءٍ َمعٍِي 

﴾30﴿

حديث رشيف:
 -  ُّ الَْمَْداِن الَْعالَءِ  بُْن  َوُمَمَُّد  َشيْبَةَ  أَِب  بُْن  بَكْرِ  وَأَبُو  َِّميِمُّ  الت َيَْي  بُْن  َيَْي  َحدَّثَنَا 
األَعَْمِش  َعِن  ُمَعاِويَةَ  أَبُو  َحدَّثَنَا  اآلَخرَاِن  وَقَالَ  أَخَْبَنَا  َيَْي  قَالَ   - لِيَحَْي  َّفُْظ  وَالل
ُكْربَةً  ُمؤِْمٍن  َعنْ  ََّس  نَف «َمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اللَّ َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُهَريَْرةَ  أَِب  َعنْ   ٍ َصالِح أَِب  َعنْ 
ُمعِْسٍ  َعَل   َ يَسَّ وََمنْ  الْقِيَاَمةِ  يَوِْم  ُكَرِب  ِمنْ  ُكْربَةً  َعنْهُ   ُ اللَّ ََّس  نَف الدُّنْيَا  ُكَرِب  ِمنْ 
وَاآلِخَرةِ  الدُّنْيَا  ِف   ُ اللَّ َسَتَهُ  ُمْسلًِم  َسَتَ  وََمنْ  وَاآلِخَرةِ  الدُّنْيَا  ِف  َعلَيْهِ   ُ اللَّ  َ يَسَّ
فِيهِ  يَلْتَِمُس  طَِريًقا  َسلََك  وََمنْ  أَِخيهِ  َعوِْن  ِف  الَْعبُْد  كَاَن  َما  الَْعبِْد  َعوِْن  ِف   ُ وَاللَّ
يَتْلُوَن   ِ اللَّ بُيُوِت  ِمنْ  بَيٍْت  ِف  قَوْمٌ  اْجتََمَع  وََما  َّةِ  اجْلَن إَِل  طَِريًقا  بِهِ  لَهُ   ُ اللَّ َسهَّلَ  ِعلًْم 
الرَّْحَةُ  وََغِشيَتُْهمُ  ِكينَةُ  السَّ َعلَيْهِمُ  نََزلَْت   َّ إاِل بَيْنَُهمْ  َويَتََداَرُسونَهُ   ِ اللَّ كِتَاَب 
نََسبُهُ». بِهِ  يُْسِعْ   ْ َل َعَملُهُ  بِهِ  َّأَ  بَط وََمنْ  ِعنَْدهُ  فِيَمنْ   ُ اللَّ وََذَكَرُهمُ  امْلاَلَئَِكةُ  وََحفَّتُْهمُ 

نص أديب غري مشكل:
ف   َّ حل ما  وأرشفه  أحسنه  وكان  اجلمل،  فكانت  عبقريتها  الطبيعة  مجعت 
الشاعرة،  والياة  اللطيفة  والنفس  الشيف  العقل  وجاور  اآلديم،  اليكل 
الدىم  عل  يلعه  أن  استطاع  البارع  َّال  املث ال  ِّه،  كل اجلمل  سيِّد  البشي  فاجلمل 



خط "كتاب"

ات الزهر ف ليايل الصحراء ما له من ملحة وباء وال لبديع الزهر  اِلسان، وال لنريِّ
العيون  بلمحة  اجلمل  وليس  وطيب...  بشاشة  من  له  ما  الربيع  شباب  ف  وغريبه 
وراء  الثنايا  لؤلؤ  وال  اخلدود،  إسالة  وال  القدود،  هيف  وال  الثغور،  ببيق  وال 
الياكل  بعض  عل  البديع  اجلميل  يبسطه  عُلوي  شعاع  ولكن  الشفاه،  عقيق 
م.  1935 الالل،  جملة  للناس.  وفتنة  سحرًا  ويعلها  روعة  يكسوها  البشية 

لفظ اجلاللة واأللف القصرية :
ُ الْلُهَم إَله لإلَله إَلهية اإلَلهية اهللُ الْلَّ

مممَلُِكمْ الَسممممَوات مممَلَِك ذ الرََّحن َلِكنَّ َهَذا َهَذهِ َهَذاِن َهَذيِْن َهُؤاَلءِ ذ
ُ الْلُهمَ إَله لإلَله إَلهية اإلَلهية اهللُ اْلَّ

مممَلُِكمْ الَس�مممَوات لَِك ذ مممَ مَحن َلِكنَّ َهَذا َهَذهِ َهَذاِن َهَذيِْن َهُؤَلءِ ذ الرَّ


